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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Φ1/143929/Δ1 (1)
Τροποποίηση της Φ1/63691/Δ1/13-4-2017 

(ΦΕΚ Β΄ 1403) υπουργικής απόφασης .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Αναδι-

οργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τα άρθρα 20, 21 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α' 159).
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του 

ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Α΄ 163) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μά-
θησης και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 9 και 31 του ν. 3848/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 71) «Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού - 
καθιέρωσης κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην 
Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 2101/1992 (ΦΕΚ Α΄ 192) με τον 
οποίο κυρώθηκε η «Διεθνής Σύμβασης του ΟΗΕ για τα 
Δικαιώματα του παιδιού» και ιδίως τα άρθρα 28-30 αυτής.

6. Τις διατάξεις του Μέρους Α του ν. 4443/2016 
(ΦΕΚ Α΄ 232) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί 
εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων 
ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδη-
γίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για 
την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία 
και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύ-
νουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο 
πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 6 του ν. 2986/2002 
(ΦΕΚ Α΄ 24) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευ-
τικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατά-
ξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α΄167) «Δομή και λειτουργία 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και άλλες διατάξεις».

9. Τα άρθρα 34 και 35 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ Α΄ 124) 
«Οργάνωση και Λειτουργία Σχολείων Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης».

10. Το άρθρο 2 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό 
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
’’ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’’ και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 70 (ΦΕΚ Α΄ 114/2015) περί 
Μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

13. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/ Α΄/5-11-2016) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

14. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.10/20/Γ1/708/7-9-1999, 
(ΦΕΚ Β΄ 1789) υπουργικής απόφασης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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15. Την αριθμ. 150277/Α1/25.09.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2110) 
υπουργική απόφαση «Συντομογραφία τίτλου του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

16. Την αριθμ. Φ353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/Β΄/
2002) υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικό-
τερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊστα-
μένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και 
υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των 
συλλόγων διδασκόντων».

17. Την ανάγκη στήριξης των μαθητών που στόχο έχει 
την ενίσχυση της ελληνομάθειας και τη δημιουργία υπο-
στηρικτικού πλαισίου για την καταπολέμηση της σχολι-
κής διαρροής, την ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών, 
χωρίς διακρίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και 
την ανάγκη υποδοχής και εκπαίδευσης των παιδιών/
μαθητών των προσφύγων.

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
Φ.1/Γ/333/144109/Β1/5-9-2018 εισήγηση του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129) της 
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε - συμπληρώνουμε την Φ1/63691/
Δ1/13-4-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1403) υπουργική απόφαση ως 
προς το άρθρο 4 στο οποίο προστίθεται τελευταίο 
εδάφιο ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση οι μαθητές που έχουν 
φοιτήσει σε Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των 
Προσφύγων (ΔΥΕΠ) και στους οποίους έχει χορηγηθεί 
η προβλεπόμενη στο άρθρο 73 παρ. 4 του ν. 4547/2018 
βεβαίωση φοίτησης απαλλάσσονται από τη διεξαγωγή 
διαπιστωτικών τεστ για την φοίτησή τους σε Τάξεις Υπο-
δοχής ΤΥ (ΖΕΠ). Για την κατάταξή τους σε ΤΥ Ι ΖΕΠ ή ΤΥ II 
ΖΕΠ αποφασίζει ο σύλλογος διδασκόντων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

Ι

   Αριθμ. 141926/Ζ1 (2)
Υπαγωγή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών 

της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-

διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στις διατά-

ξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ Α΄ 114). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του 

ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» και της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 2690/1999 
(ΦΕΚ Α΄ 45).

2. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το π.δ. 18/
2018 (ΦΕΚ Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων».

3. Το αριθμ. 1718006849/1-11-2017 έγγραφο του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(ΥΠ.Π.Ε.Θ. 191187/ΓΔ6/7-11-2017) (συνεδρίαση Συγκλή-
του 3η/19-10-2017), ύστερα από εισήγηση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής 
Σχολής (συνεδρίαση 1η/25-9-2017).

4. Το αριθμ. 224033/Ζ1/19-12-2017 έγγραφο προς 
την Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίη-
σης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), 
με το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης από την Αρχή 
για πλήρωση των κριτηρίων των διατάξεων της παρ. 1 
του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή του 
Τμήματος στις παραπάνω διατάξεις.

5. Το αριθμ. 224034/Ζ1/19-12-2017 έγγραφο του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς 
τo Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Αν-
θρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), με το οποίο ζητείται 
η διατύπωση γνώμης για πλήρωση των κριτηρίων των 
διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 
και την υπαγωγή του Τμήματος στις παραπάνω διατάξεις.

6. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη 
από την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 προ-
θεσμία για τη διατύπωση γνώμης από την Α.ΔΙ.Π. και το 
Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.

7. Το αριθμ. 273/Υ1/10-7-2018 Υ.Σ. Γρ. Υπουργού με 
θέμα «Σύνταξη Υπουργικών Αποφάσεων».

8. Την αριθμ. Φ.1/Γ/233/121683/Β1/18-07-2018 ει-
σήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143), 
όπως ισχύει, του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την 
οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., διαπιστώνεται:

Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου 
σπουδών, που οργανώνεται από το Τμήμα Μουσικών 
Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οδηγεί στην απο-
νομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυ-
χιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα 
του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου Προσόντων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 3 Σεπτεμβρίου 2018

 Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   
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 Αριθμ. 141875/Ζ1 (3)
Υπαγωγή του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών 

και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις διατάξεις της παρ. 1 

του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του 

ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις» και της παρ. 4 του άρθρου 20 του 
ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45).

2. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το 
π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

3. Το αριθμ. 5997/05.12.2017 έγγραφο του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων (συνεδρίαση Συγκλήτου 1041/50/30.11.2017), 
ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιο-
λογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας, του Ιδρύματος (συνεδρίαση 248/21.11.2017).

4. Το αριθμ. 12731/Ζ1/25.01.2018 έγγραφο προς την 
Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης 
της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με 
το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης από την Αρχή 
για την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 
46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή του Τμήματος στις 
παραπάνω διατάξεις.

5. Το αριθμ. 12735/Ζ1/25.01.2018 έγγραφο προς τo 
Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώ-
πινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), με το οποίο ζητείται η 
διατύπωση γνώμης για την πλήρωση των κριτηρίων της 
παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή 
του Τμήματος στις παραπάνω διατάξεις.

6. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη, από 
την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, προθεσμία 
για τη διατύπωση γνώμης από το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.

7. Το αριθμ. 5916/26.06.2018 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π., 
σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο της Αρχής (συνε-
δρίαση 62η/20.06.2018) διατυπώνει θετική γνώμη για 
την υπαγωγή του Τμήματος στις διατάξεις του άρθρου 
46 του ν. 4485/2017.

8. Το αριθμ. 273/Υ1/10.07.2018 Υ.Σ. Γρ. Υπουργού, με 
θέμα «Σύνταξη Υπουργικών Αποφάσεων».

9. Την αριθμ. Φ.1/Γ/207/121739/Β1/18.07.2018 εισήγη-
ση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143), όπως 
ισχύει, του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την 
οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., διαπιστώνεται:

ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπου-
δών, που οργανώνεται στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμο-
γών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οδηγεί στην απονομή ενιαίου 
και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επι-
πέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Τμήμα-

τος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Προσόντων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 3 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 141913/Ζ1 (4)
Υπαγωγή Τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης 

στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 

4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του 

ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις» και της παρ. 4 του άρθρου 20 του 
ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45).

2. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το 
π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

3. Τα αριθμ. 3327/14.02.2018 και 3330/14.02.2018, 
έγγραφα του Πολυτεχνείου Κρήτης (συνεδρίαση Συ-
γκλήτου 463η/20.12.2017), ύστερα από εισήγηση της 
Συνέλευσης των Τμημάτων α) Μηχανικών Παραγωγής 
και Διοίκησης και β) Μηχανικών Περιβάλλοντος των αντί-
στοιχων μονοτμηματικών Σχολών του Ιδρύματος (συνε-
δριάσεις 7η/28.11.2017 και 1η/13.12.2017, αντίστοιχα).

4. Το αριθμ. 47265/Ζ1/21.03.2018 έγγραφο προς την 
Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης 
της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με 
το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης από την Αρχή για 
την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 46 
του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή των Τμημάτων στις 
παραπάνω διατάξεις.

5. Το αριθμ. 47266/Ζ1/21.03.2018 έγγραφο προς τo 
Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώ-
πινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), με το οποίο ζητείται η 
διατύπωση γνώμης για την πλήρωση των κριτηρίων της 
παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή 
των Τμημάτων στις παραπάνω διατάξεις.

6. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη, 
από την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, προ-
θεσμία για τη διατύπωση γνώμης από την Α.ΔΙ.Π. και το 
Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.

7. Το αριθμ. 273/Υ1/10.07.2018 Υ.Σ. Γρ. Υπουργού, με 
θέμα «Σύνταξη Υπουργικών Αποφάσεων».

8. Την αριθμ. Φ.1/Γ/231/121678/Β1/18.07.2018 εισήγη-
ση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143), όπως 
ισχύει, του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την 
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οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., διαπιστώνεται:

ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου 
σπουδών, που οργανώνεται στα Τμήματα α) Μηχανικών 
Παραγωγής και Διοίκησης και β) Μηχανικών Περιβάλ-
λοντος, των αντίστοιχων μονοτμηματικών Σχολών του 
Πολυτεχνείου Κρήτης, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και 
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 

(integrated master), στην ειδικότητα εκάστου Τμήμα-
τος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Προσόντων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 3 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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